Vriendjesdag – 17 februari
Beste ouders en leden
Wat vliegt de tijd toch snel, we zitten reeds over de helft van het werkjaar 2017 – 2018.
Tijd om de balans van het afgelopen werkjaar al eens op te maken.
•
•
•
•

Nieuwe vrienden gemaakt
check!
Leiding leren kenen
check!
Toffe activiteiten gehad
check!
Vrienden meegebracht naar de KSA
???

Op 17 februari organiseren we een vriendjesdag, deze activiteit gaat door van 14u00 tot en met 17u00 en houdt in
dat alle leden hun vriendjes mogen meebrengen naar de activiteit. Op deze manier hebben al jullie vrienden de kans
om eens kennis te maken met de KSA en hopelijk vinden ze de activiteit zo leuk dat ze zich achteraf ook inschrijven.
Bij deze brief bevinden er zich ook 2 bandjes, de bedoeling van het ene bandje is dat jullie dit gaan dragen om naar
school te gaan, te gaan voetballen, naar familie te gaan, enz. Op deze manier kunnen jullie allemaal reclame maken
voor de KSA.
Het tweede bandje kunnen jullie aan een vriendje geven die ook wel eens naar een KSA-activiteit wil komen.
Hopelijk brengen jullie allemaal enkele vriendjes mee naar de vriendjesdag op 17 februari, zodat het een
fantastische activiteit wordt met veel nieuwe gezichten.
Voor meer info kunt u terecht op onze site www.ksalotenhullepoeke.be.
Leiding KSA Lotenhulle-Poeke Jongens
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